
Rozpočtové opatření č. 1/2022

Příjmy v tis. Kč

Paragraf text příjem

4122 neinvestiční přijaté transf. od krajů 250,00

4216 ostatní neinvestiční transfery ze SR 5 000,00

2451 splátky půjčených prostředků od PO 3 000,00

Příjmy celkem : 8 250,00

Výdaje 
Paragraf text výdej

Silnice 3 600,00

2212/5171 opravy a údržba 3 600,00

Činnosti knihovnické 250,00

3314/5336 neinvestiční transfery přísp. org. 250,00

Sportovní zařízení v majetku obce 80,00

3412/6121 budovy haly,  staby 80,00

Nebytové hospodářství 1 500,00

3613/6121 budovy, haly, stavby 100,00

3613/5171 nebytové hopspodářství 1 400,00

Ostatní služby v oblasti sociální péče : 150,00

4359/5229 neinvestiční transfery 150,00

Výdaje celkem : 5 580,00

6409/5901 Rezerva 2 670,00

zpracovala : M. Kolková, vedoucí fin.odboru

RO dne : 24.1.2022

Původní výše rezervy : 4 115,50

Rezerva po změnách : 6 785,50

Komentář: 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 upravuje příjem dotace od MSK a její použití na regionální funkci

knihoven. Dále upravuje dotaci na akci "Rozšíření kapacity MŠ Dobrá" a splátku půjčky

 ZŠ Dobrá , neboť příjmy nebyly uskutečněny do konce roku 2021 jak bylo plánováno. 

Ve výdajové části rozpočtu se v kapitole Silnice rozpočtuje náklad na opravu kominikace p. č. 2278,

Kapitola Sportovní zařízení v majetku obce - dopracování projektové dokumentace na  

Kapitola Nebytové hospodářství - bezbariérový přístup v objektu OÚ Dobrá, upravuje se 

z důvodu úhrady  nákladů na administraci -  podání žádosti o dotaci. 

Ostatní služby v oblasti sociální péče, zde se upravují náklady  na provoz sociálních zařízení, 

náhradní zdroj jímání podzemní vody pro zavlažovací systém fotbalového hřiště v areálu Sparta. 



poskytované formou dotací. 

Navýšení kapitoly Nebytové hospodrářství na akci  Oprava zdravotechniky OÚ a IDS o 1 400 tisíc Kč  

je z důvodu aktualizace projektu , který je z roku 2017.  Ve schváleném rozpočtu je vyčleněná částka 

4.500,- tisíc kč.  Částka se skládá z nákladů na realizaci, výkon TDI, BOZP a administraci zakázky. 

U realizace byla původní cena z roku 2017 do schváleného rozpočtu navýšena o 45%. 

 U TDI a BOZP byl předpoklad 125 tisíc Kč a pro administraci se vycházelo z uzavřené smlouvy.

Pro administraci se vycházelo z uzavřené smlouvy. 

 Nejnižší nabídková cena realizace je o 90% vyšší než byla projektovaná v roce 2017.



náhradní zdroj jímání podzemní vody pro zavlažovací systém fotbalového hřiště v areálu Sparta. 




